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Riihimäen Idäntyön syyskokouksen 
päätöksiä
     25.11.07 pidetyn kokouksen tärkeimpiä 
päätöksiä olivat tietenkin henkilövalintoja 
koskevat.
   Vuoden 2008 hallitukseen valittiin: Soili 
Juntumaa puheenjohtajaksi, Tapani Vanhala 
sihteeriksi, Mikko Ilomäki rahastonhoitajaksi, 
sekä muut jäsenet: Jukka Järvi, Helena 
Jokinen, Risto Jokinen, Pirkko Arola ja  Paula 
Sandberg. Tilintarkastajina jatkavat edelleen 
Vesa Kunnas ja Pertti Pohjanvuori.
    Yhdistyksen toiminnassa on juuri nyt 
suuria muutoksia, joista selviämiseen 
tarvitaan uusia asenteita ja luottamusta 
Jumalan johdatukseen. Onhan tähän asti 
toimintamme selkärankana toiminut 
varastomme sulkeutumassa ja sen myötä 
kirpputoritulomme loppumassa. On 
uskallettava luottaa siihen, että varoja työhön 
tulee muista lähteistä: järjestöiltä, 
seurakunnilta, yksityisiltä. Samoin turhia 
kuluja tulee karsia. 
    Uskon, että saimme tähän tilanteeseen 
parhaimman mahdollisen hallituksen. 
     Hyväksyttyyn vuoden 2008 
toimintasuunnitelmaan on merkitty myös 
asunnottomien naisten asuntolan 
perustaminen, jos saamme siihen haettuja 
varoja. Tarve sellaisen saamiseen Pietariin on 
nyt.                                      Helena Jokinen
  

 VIERAILULLA  KNEVICIN KYLÄSSÄ
   
 Kylä kuuluu Demjanskin alueeseen ja sinne 
on matkaa Novgorodista n. 200 km. Kohde oli 
uusi ja etukäteistiedot siitä vähäiset.
     Suomessa asuva venäläinen 
taiteilijapariskunta, Viktor Markelov ja Elena 
Korzenko, pyysivät allekirjoittaneilta apua. 
Heidän entisen kotikylänsä, Knevicin, 
uskovainen ortodoksipappi oli pyytänyt heitä 
vierailulle ja toivoi myös jotain apua köyhän 
seurakuntansa tarpeisiin. Me käännyimme 
Jukka Järven puoleen, jonka olemme tulleet 
tuntemaan avustaessamme hänen ryhmiään 
rajan ylityksissä ja pari vuotta sitten yhdessä 
tekemällämme ikimuistoisella Vienan 
matkalla.

   Tästäkin matkasta tuli ikimuistoinen. 
Miehikkälästä lähdimme 21.10. klo 5.30 
liikkeelle mäkistartilla. Auton kaipaama 
huoltoaika oli odottamassa vasta matkalta 
paluun jälkeisenä päivänä.
Tavaraa sulloimme kattoon saakka, 
päällimmäiseksi iso kultakehyksinen 
maisemamaalaus. Uskalsimme riskeerata, 
sillä Viktorin veljen poika, jonka perhettä 
mekin olimme joskus auttaneet, oli rajalla 
töissä ja olisi tarvittaessa tullut puhumaan 
puolestamme. Kaikki sujui kuitenkin nopeasti 
ilman ylimääräistä apua.
    Isä Nikolain poimimme kyytiin jonkin 
matkaa ennen Kneviciä. Mielikuvissa oli 
väikkynyt mustakaapuinen, etäisen arvokas 
hahmo, mutta tapasimmekin valoisan, 
vilkkaan ja lämpimästi hymyilevän 
”kansanmiehen”, jonka kanssa tunsi heti 
olevansa samalla aaltopituudella. Hänen 
edesmennyt isänsä oli toiminut 
vuosikymmeniä Novgorodin piispana. 
Hengen miehenä hänet tunnettiin koko 
maassa. Neuvostovallan aikana perhe oli 
elänyt uhan alaisena, mutta kaikista neljästä 
pojasta ja yhdestä tyttärestä tuli hengellisiä 
kirkon palvelijoita. Isä Nikolai oli valinnut 
elämäntehtäväkseen köyhät korpikylät. 
Nykyisin hän toimii viiden seurakunnan 
paimenena.
Knevicin kylään hän on omin käsin ja omilla 
pienillä tuloillaan rakentanut kauniin kirkon. 
Matkakumppanimme, taiteilijapariskunta, oli 
maalannut talkootyönä kirkon lukuisat taulut 
mm. apostolien kuvat ja Jeesuksen 
asettamassa ehtoollista. Rakennustoiminta 
jatkuu. Isä Nikolailla on rakenteilla kirkko 
erääseen toiseen kylään, hartiapankilla, omilla 
vähäisillä tuloilla. Työtä on riittänyt myös 
Knevicissä. Kirkko on pitkän kylän 
äärimmäisellä laidalla. Sunnuntain linja-
autovuorot on lakkautettu eivätkä iäkkäät 
seurakuntalaiset jaksa kävellä kirkkoon. Isä 
Nikolai on kunnostanut vanhasta taloröttelöstä 
rukoustuvan, jossa hänellä on pieni huone 
asuntona. Päivä paistoi vielä lattian ja seinän 
yhtymäkohdasta, mutta ennen talvea hän aikoi 
sen kunnostaa, tärkein
painopiste on ollut kirkkojen kuntoon 
saattaminen. Hänen kutsumustietoisuutensa 
teki syvän vaikutuksen, samoin pieni 
ekumeeninen hetki rukoustuvassa. Erkki 
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lauloi suomeksi Isä meidän rukouksen ja 
hänen jälkeensä isä Nikolai yhdessä 
taiteilijapariskunnan kanssa lauloi saman 
rukouksen venäjäksi. Vierailuumme isä 
Nikolai oli saanut esimiehensä siunauksen 
sillä edellytyksellä, että politiikasta ei puhuta. 
Veimme tarvikkeita myös kylän sairaalaan, 
joka on harvinaisen suuri ja erittäin 
hyväkuntoinen niin syrjäiseen ja köyhään 
kylään nähden. Kiitos kuuluu edesmenneen 
kirurgin tarmokkuudelle. Hänen leskensä, 
sairaalan ylilääkäri, on joutunut 
kamppailemaan liian niukkojen 
ylläpitorahojen kanssa. Tilanteeseen on saatu 
helpotusta Viktorin ja Elenan Suomesta 
tuomista ideoista. Sairaalan 40 vuodepaikkaa 
on muutettu palveluasunnoiksi ja samassa 
yhteydessä olevalla terveysasemalla on 5 
päiväsairaalapaikkaa. Yövyimme 
sympaattisen ylilääkärin kodissa. Hän oli 
innostunut Jukan lahjoittamasta Raamatun 
sanakirjasta. Saimme kuulla, että olimme 
toiset suomalaiset vieraat kylässä. Muutama 
vuosi sitten siellä oli käynyt Erkki-niminen 
mies etsimässä marjanpoimijoita.
     Aamupalalla olimme kylän ”ainoan 
kulakin” (isännän oma ilmaisu) uudessa, 
hyvin rakennetussa kodissa. Hän on esimerkki 
siitä, että osaamisella ja kovalla työlläkin voi 
vaurastua. Hän on perustanut pienen sahan ja 
höyläämön.
    Yllättäen pääsimme vierailulle myös 150 
oppilaan kouluun. Yhdeksäsluokkalaisilla oli
kyselytunti, jonka aikana Viktor ja Jukka 
toivat lyhyesti ja ytimekkäästi uskon 
näkökulman ateistiseen kouluun. Rehtori otti 
vastaan uudet testamentit ja sanoi antavansa 
niille oppilaille jotka haluavat. Hänen 
mielestään toimme raikkaan tuulahduksen 
heidän maailmaansa.
    Kovasti meitä toivoteltiin tervetulleeksi 
uudelleen. Uusia ajatuksiakin alkoi versoa 
päässä. Pitäisiköhän meidän pyrkiä vielä 
enemmän aitoon vuorovaikutukseen 
ortodoksien kanssa, ihmisenä kohtaamiseen? 
Pitäisiköhän meidän alkaa entistä enemmän 
rukoilemaan herätystä ortodoksikirkkoon? 
Kiitos Liisalle ja Jukalle ihanasta 
matkakumppanuudesta.
     Ps. Auto hajosi paluumatkalla Novgorodin 
liepeillä. Onneksi oli ammattimies ratissa.
                              

Ritva ja Erkki Lajunen

Hyvinkääläisen ryhmän kanssa 
Pietarissa ja Hatsinan 
mielisairaalassa.
    
Matkan oli järjestänyt juutalaistyön ryhmä 
Hyvinkäältä Hanna Peuhun johdolla.
   Mukana oli Hanna Peuhun lisäksi Mikko 
Krohn, Pekka Lyyranen, Anita Mustasaari, 
Eila Piiroinen, Esko Ruuhonen, Sirkka 
Tasanen ja Eeva-Liisa Tuomi. Enimmät olivat 
ensimmäistä kertaa Pietarissa. Pekka 
Lyyranen kertoi käyneensä kyllä kerran 
Leningradissa.
    Majoitus oli järjestetty Kuurojen koululle, 
Abvodnaja kanal 223. 
    Ensimmäisenä iltana (perjantai 26.10.) 
osallistuimme Kirkastusseurakunnan 
järjestämälle sapattiaterialle. 
Kirkastusseurakunta on pieni seurakunta, joka 
tekee työtä erikoisesti Pietarin juutalaisten 
parissa. Sitä on vetämässä mm. 
hyvinkääläinen Pirjo Karttunen ja hänen 
venäläinen miehensä Vladimir Karttunen. 
    Sapattiaterian paikka oli vasta remontoitu 
hotelli Vasilin saarella (11. linja 50). 
Tilaisuudessa oli kolme vierasta Israelista ja 
henkilökohtaisesti kutsuttuja Pietarin 
juutalaisia, jotka eivät vielä olleet ottaneet 
osaa seurakunnan toimintaan. Siellä 
esiintyivät seurakunnan lauluryhmä ja 
tanssiryhmä. Puhe tietysti kertoi sapatin 
merkityksestä sekä luomisen yhteydessä sekä 
siitä, että raamattu on viikon tarina ja pian 
odotamme sapatin eli tuhatvuotisen 
valtakunnan alkua. 
    Lauantai (27.10.) aamupäivällä katselimme 
Pietarin keskustan nähtävyyksiä. Sisällä 
kävimme Marian kirkossa, keskustan 
kristillisessä kirjakaupassa, Kirjatalossa, 
Kazaanin tuomiokirkossa ja Stokmannilla. 
Jalkauduimme myös Palatsiaukiolla.
Iltapäivällä klo 14 osallistuimme 
Kirkastusseurakunnan Jumalanpalvelukseen. 
Seurakunta kokoontui kuurojen koulun 
salissa. Se kuului alkujaan Inkerin kirkkoon, 
siis luterilainen, mutta korostaa juutalaistyötä. 
Myös IRRTV on tukenut tätä seurakuntaa. 
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Tilaisuudet ovat tietysti venäjänkielisiä. Pirjo 
Karttunen ja Valentina Mitroskina tulkkasivat 
meille. Eroa oli meidän luterilaiseen 
seurakuntaan mm, että ennen ehtoollista tulee 
pyytää anteeksi veljiltään ja ystäviltään. 
Kirkossa kierrettiin tervehtimässä ja 
halaamassa kaikkia läsnäolevia. 
    Jumalanpalveluksen jälkeen kävimme 
Uljanovan perheessä pienellä ryhmällä.. 
     Illemmalla Pekka ja minä osallistuimme 
vielä samassa kuurojen koulun salissa 
kokoontuneen nuorten seurakunnan 
kokoukseen.
     Sunnuntaina (28.10.) ajoimme Hatsinan 
eteläpuolella sijaitsevaan mielisairaalaan. 
Kuulimme, että Venäjän vallan aikana myös 
Suomi kuului sen piiriin, joten se oli myös 
Suomen ensimmäinen mielisairaala. Sairaalan 
perustamisessa oli merkittävä osuus 
tanskalaissyntyisellä tsaarin puolisolla, 
Marialla, viimeisen tsaarin äidillä. 
     Sairaalassa on 1100 vuodepaikkaa ja ne 
ovat hajautetut pieniin taloihin laajaan 
puistoon. Ne osastot, joita meille näytettiin 
olivat siistejä ja mallikelpoisia. Siellä 
käytettiin lääkehoidon lisäksi työterapiaa eli 
potilaat pyrittiin saamaan nopeasti 
yhteiskuntakelpoisiksi opettamalla mm, ruuan 
laittoa ja vaatteiden hoitoa. Myös opetettiin 
miesten ja naisten käsitöitä. 
     Sairaalassa arvostettiin hengellistä työtä. 
Hartaustilaisuuksia järjesti 
kirkastusseurakunta säännöllisesti, mutta 
pienempiä raamattupiirejä kokoontui myös 
henkilökunnan johdolla. Muutkin kristilliset 
seurakunnat ovat tervetulleita. 
Ortodoksikirkko ei ole ollut kiinnostunut 
pyynnöistä huolimatta.         Jukka Järvi

 Marraskuun matka Pyhän Olgan 
sairaalaan.

Jukka Järvi vaimonsa Liisan kanssa, sekä 
Hilda Taipale koukkasivat ensin Manna-avun 
kautta hakemassa lasten ruokaa sairaalaan ja 
perheisiin vietäväksi, ja poimivat sitten minut 
kyytiin Kouvolasta. Kiirehdimme Viipuriin 
postittamaan Hildan kirjoittamia kirjeitä sekä 
pakettia elinkautisvangille Permiin. Pienten 
kommellusten kautta ehdimme postiin puoli 

tuntia ennen sulkemisaikaa.
 Aamulla suuntasimme ensimmäisenä 
Guinniin vankilapapereiden kanssa, pienistä 
lisäselvityspyynnöistä huolimatta saimme 
vaikutelman, että ovet vankiloihin olisivat 
jälleen avautumassa! Sovimme uudesta 
tapaamisesta, jotta tekisimme sopimuksen 
seuraavan vuoden vankilassa käymisestä! 
Guinnin jälkeen poikkesimme Igorin 
toimistolle ja saimme mukaamme sairaalaan 
Raamattuja lahjoitettavaksi halukkaille. 
Saavuttuamme Pyhän Olgan sairaalaan, kävi 
ilmi, että meitä olikin jo odotettu! Pääsimme 
heti aloittamaan kokouksen ja tällä kertaa 
äitejä ja isiä lapsineen oli paikalla tavallista 
enemmän, yli kymmenen, mukana kolme 
työntekijää kuuntelemassa kiinnostuneina. 
Edessäni istuvalta äidiltä valuivat kyyneleet 
solkenaan, muitakin kosketettiin. Kerroimme, 
ettei taivaaseen päästä hyvien tekojen tai 
suorittamisen kautta, vaan Jeesuksen 
sovitustyön tähden. Kerroimme myös, että 
Raamattua voi lukea kotonakin itsekseen ja 
Jumala kuulee tavallisen ihmisen rukoukset ja 
pienimmätkin huokaukset. Rukoilimme 
yhdessä. Aina saan kokea toivoa tässä 
paikassa, sekä Jumalan lohduttavaa Pyhän 
Hengen kosketusta, vaikka lapset ovatkin 
vammaisia reppanoita. Neljä äitiä halusi 
Raamatun itselleen. Saimme kuulla 
huokauksia "Milloin tulette uudestaan?", jotka 
tulivat sydämestä. Äidit kirjoittivat 
rukouspyyntöjä paperiin lastensa puolesta. 
Rukoillaan tervehtymistä Pyhän Olgan 
sairaalan lapsille ja äideille ja janoa Elämän 
lähteelle! Siementä on jälleen kylvetty.  
   Tapasimme iltapäivällä vielä Sadovnikovan 
perhettä pienen tauon jälkeen. Veimme paljon 
ruokaa ja muuta avustusta, tuemme heitä 
myös kuukausittain hieman taloudellisesti. 
Olimme kaikki iloisia tapaamisesta ja 
vaihdoimme kuulumisia lasten kanssa. 16-v. 
Anna on menossa jälleen joulukuussa 
sairaalaan muutamaksi kuukaudeksi vaikean 
anemian takia. Muistetaan häntä erityisesti, 
hän oli kovin kalpean ja laihtuneen oloinen 
taas syksyn "piristyskuurin" jälkeen, jonka 
hän vietti Suomessa Kirsi Salmisen perheessä.
Ilta kuluikin jatkuvasti pahenevissa keskustan 
ruuhkissa, Jukka palasi ryhmän kanssa 
aamulla kotiin, minä jäin vielä Pietariin. 
Kiitos Herralle tästä matkasta!
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 Sihteeri: Tapani Vanhala   0400307475
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W eb si v u t :  
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                        Sanni-Maria Seppänen

Viipuriin ja Pietariin 23. - 24.11. 
 Hyvinkääläinen Reijo Pitkänen, jolta olen 
joskus ennenkin vienyt Viipuriin postisäkkejä 
ja postittanut siellä Novosibirskiin, toivoi taas 
samaa palvelusta. Leena Leppäniemi 
Helsingissä oli toivonut, että veisin peilioven 

Tonjan kotiin Viipuriin.
      Matka oli jo sovittu perjantaiksi 23.11. 
kun ilmeni vielä, että eversti Natalia Sidkova 
ja Guinnin tiedottaja Silvia Arutjunia ja heillä 
tulkkina ollut Eleanora Skripina halusivat 
myös perjantaina Riihimäen vierailulta 
takaisin Pietariin.
  Oli siis kolme hyvää syytä lähteä matkaan. 
  
                                           Jukka Järvi
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